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 الباب الرابع
 اىَبىُخ اىؼبٍخ ودور اىذوىخ

 

 تؼزَف اىَبىُخ اىؼبٍخ  

 ت اٌّغزخذِخ ٌزحم١ك ٘زٖ األِٛس ٌذٚس اٌذٌٚخ فٟ اٌح١بح اٌؼبِخ ٚاألعب١ٌرؼجش اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ ػٓ اٌزفغ١ش االلزصبدٞ 

 اىَبىُخ اىؼبٍخ واىْظٌ االقتصبدَخ : 

 ) دور الدولة ما تين التنظيم المركزي والالمركزية ( 

 اىَبىُخ اىؼبٍخ واىذوه اىتٍ تأخذ ثبىْظبً اىالٍزمزَخ أخذ ثبىْظبً اىَزمزٌاىَبىُخ اىؼبٍخ واىذوه اىتٍ ت

ال رظٙش ثٙب اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ الْ فىشح اٌّب١ٌخ  -

 اٌؼبِخ ِخزؽخ ثبٌزخؽ١ػ اٌّشوضٞ . 

ٌٚىٓ ٘زا ال ٠ّٕغ ٚجٛد اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ ِٓ  -

)ِٛاصٔخ ٚظشائت ( ٌٚىٕٙب ِخزٍؽخ ثبألعؼبس 

 ظٙب اٌحىِٛخ اٌّشوض٠خ . اٌججش٠خ اٌزٟ رفش

 ٠خزفٟ أٚ ٠زعبءي دٚس اٌغٛق .  -

رظٙش خالٌٗ أ١ّ٘خ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ أٞ دٚس اٌذٌٚخ  -

فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌؼبِخ ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌزٟ ٠ؼجض 

 ػٓ رمذ٠ّٙب اٌغٛق ٌزىٍفزٙب اٌجب٘ظخ 

 ٠ٍؼت اٌغٛق دٚس سئ١غٟ فٟ ٘زا إٌظبَ  -

 ) الزصبد اٌغٛق ( .   

 

 ىحبجبدأّـىاع ا

 اجتَبػُخ                        ػبٍخ                       خبصخ                                          

  

 تخضع لمبدأ القصر أو االستئثار  -
 منع اآلخرٌن االستفادة منهاأو  رٌن ٌتطلب تحمل أعباء إضافٌةكما أن توسٌع نطاق اإلفادة بها إلً اآلخ -

 ) المأكل والملبس والمسكن (:مثل

 ( . الدفاع  –قواعد المرور  –العدالة  –مثل ) األمن ال تعرف مبدأ القصر أو االستئثار 
 مد االنتفاع بها إلً اآلخرٌن لن ٌترتب علٌه أعباء إضافٌة .  -

 جسر علً نهر  مد :ال مث

 

 تخضع لمبدأ القصر  -         فردٌة  هافً ظاهر -
 أعباء إضافٌة الخدمة ٌتطلبمد  -
 مثل : التعلٌم والصحة ٌعود علً اآلخرٌن بحٌث ال ٌمكن تجاهل هذه األثر علٌهم لها  نفعاً عاماً  -
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 د اىؼبٍخ واالجتَبػُخ قصىر اىسىق ػِ تىفُز اىخذٍب 

 ٌقوم السوق أساساً علً مبدأ ) المصلحة الذاتٌة واالختٌار الحر سواء للمستهلك أو المنتج ( .  -
وذلك عن طرٌق العرض والطلب وهذا األسلوب ٌصلح إلشباع الحاجات الخاصة ولٌس للحاجات العامة 

حاجات والخدمات باستخدام أسلوب السلطة أو واالجتماعٌة ولذلك كان البد من تدخل الدولة لتوفٌر هذه ال
 القهر القانونً . 

 :  أسجبة قصىر اىسىق ػِ تىفُز اىخذٍبد اىؼبٍخ* 

 علً غٌره من األفراد .  كل فرد اعتماد -1

 ال ٌشارك األفراد أحد فى تحمل نفقاتها . طالب الخدمة هو الذى ٌتحمل تكلفتها و -2
 توفرت متً تكالٌف  ٌمكن لألفراد االستفاده منها بدون -3
   ال ٌمكن منع اآلخرٌن من األستفادة منها -4

 مثال : ) النظافة العامة للطرق أو الحً أو الدفاع عن الوطن ( . 
ولذلك تصبح الوسٌلة الوحٌدة لتووفٌر هوذه الخودمات العاموة عون طرٌوق الدولوة وٌتحمول األفوراد تكالٌفهوا 

 خضوعاً للسلطة والقهر عن طرٌق الضرائب وغٌرها . 

 :  َبػُخاالجتأسجبة قصىر اىسىق ػِ تىفُز اىخذٍبد * 

 فراد القٌام بهامكان كل األإلٌس ب -
 اتجال ٌصلح السوق وحده إلشباع الحا -

 

 أن السوق ال تصلح وحدها إلشباع الحاجات االجتماعٌة وانه حتى فً النظم التً تأخذ..  وىذىل ّقىه 

 لعامة واالجتماعٌة ) وهذا هو مجال المالٌة العامة (.  بنظام السوق فانه البد للدولة التدخل وتقدٌم الخدمات ا
 

 ) وقصد به تحدٌد المجاالت االقتصادٌة التً تتدخل فٌها الدولة ( .  دور الدولة يف النشاط االقتصادي : -

 أ ( إظباع احلاجات العاوة واالجتىاعية :
تماعٌة التً ٌعجز السوق عن إشباعها تقوم الدولة بتوفٌر الخدمات العامة كما تتدخل إلشباع الحاجات االج 

ولكن دون إلغاء أو استبعاد السوق نهائٌاً ، بل ٌمكن االعتماد علً السوق مع توفٌر بعض الترتٌبات 
 والضمانات الخاصة المكملة لها . 

 مثال / إنشاء الدولة للمستشفٌات الحكومٌة إلً جانب المستشفٌات الخاصة . 
 تاجٌن من المرضً . تقدٌم اإلعانات للفقراء والمح -1

 دعم البحوث العلمٌة .  -2
 تقدم الدولة أنواع من التأمٌن الصحً .   -3

 ب( ختفيف االشتكرار والٍىو االقتصادي :  
  كان الرأي السائد حتى مطلع القرن الحالً هو ترك النشاط االقتصوادي فوً حرٌوة تاموة فوً ٌود األفوراد

 ضاع القانونٌة ( للنشاط االقتصادي . وكان دور الدولة ٌقتصر على ) توفٌر الحماٌة واألو
  ، ولكن مع ظهور األزمات االقتصادٌة الكبري التً أدت إلً ) ارتفواع نسوبة البطالوة والتضوخم الشودٌد

والكساد ( ، كل ذلك أدى إلً ضرورة تدخل الدولة وخاصة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة لتحقٌق االسوتقرار 
 والنمو االقتصادي عن طرٌق : 

 فرص العمل واالستقرار العملة الوطنٌة فً مواجهة أسعار العمالت األخرى. توفٌر  -1
 تحقٌق معدالت من النمو والتنمٌة االقتصادٌة.  -2
 التأثٌر فً ظروف االستثمار وفً شروط االئتمان ) أي القروض(  -3

 جـ( ختفيف عدالة التوزيع :  
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جتماعٌة بل أن الدولة تتدخل أٌضاُ لتحقٌق * ال ٌقتصر دور الدولة على توفٌر السلع والخدمات العامة واال
 مزٌد من العدالة فً توزٌع الدخل القومً بٌن األفراد عن طرٌق: 

 د على تقرٌب الفوارق بٌن الطبقاتالتأثٌر فً توزٌع المزاٌا واألعباء على المواطنٌن بشكل ٌساع -1
 وٌزٌل اإلحساس بالظلم بٌن األفراد. 

 ودفع عملٌة النمو فلٌس من ٌعمل كمن ال ٌعمل .  مراعاة اختالف اإلسهام فً اإلنتاج -2
توفٌر فرص عمل متساوٌة لجمٌع المواطنٌن دون تمٌٌز بٌن األفراد بسبب اللون أو الدٌن أو النسب أو  -3

 اإلرث. 

 اخلصخصة 

 ( بالٍصبة ململية وشائن اإلٌتاج يف اجملتىع:  1
ود الملكٌة الخاصة لوسائل اإلنتاج فً المجتمع بمعنى أن تكون غالبٌة وسائل اإلنتاج مملوكة ملكٌة تس -

 خاصة لألفراد أو للجماعات وهذا ٌعنى فً المقابل الحد من ملكٌة الدولة لوسائل اإلنتاج إلً أقل حد ممكن. 
كثر من الدولة ومسسساتها العامة وٌقوم هذا المبدأ على الٌقٌن بأن األفراد ) القطاع الخاص ( هم األ -

 فً القدرة على التشغٌل األمثل لموارد المجتمع بما ٌحقق صالح المجتمع ككل. 

 ( بالٍصبة لمّدف يف املباظر وَ الكياً بعىمية اإلٌتاج ) أو االشتّالك(  2
بنشاطه ٌعتبر تعظٌم العائد الشخصً هو الهدف المباشر الذي ٌبتغٌه كل فرد أو جماعة من قٌامه  -

 اإلنتاجً ) سواء كان سلعة أو خدمة ( أو نشاطه االستهالكً . 
فالحافز الفردي والمبادرة الفردٌة ٌعتبران بمثابة المحرك الرئٌسً لكل نشاط اقتصادي بشرط ضمان  -

 وجود المنافسة الحرة. 

 ( بالٍصبة لليفية اختاذ الكرارات..  3
ن ( هً اآللٌة الرئٌسٌة التً ٌعتمد علٌها المنتجون والمستهلكون فً ٌعتبر إلٌه قوى السوق ) أو إلٌه االئتما -

 اتخذا قراراتهم بهدف تعظٌم عائدها الشخصً. 
بمعنى أخر ٌتوقف اتخذ قرارات اإلنتاج واالستهالك على االئتمان السائد ) أو المتوقعة ( والتً تتحدد وفقا  -

 افسة. للتفاعل الحر لقوى العرض والطلب فً سوق تسوده المن

 * تعريف اخلصدصة : 

 تعنى إعادة توزٌع األدوار بٌن الدولة والقطـاع الخاص فً ملكٌة وإدارة وسائل اإلنتاج فً المجتمع.  -

 للخصخصة صورًا متعددة أهمها ما يلي:  -
 أ( خصدصة اململية... 

    لكٌة القطاع الخاص من خالل تحوٌل جزء من وسائل اإلنتاج المملوكة للدولة ) القطاع العام ( إلً م -
 ) أفراد أو جماعات ( وطنٌاً كان أم أجنبٌاً. 

 ب( خصدصة اإلدارة ) وَ خاله (:  
احتفاظ الدولة بالملكٌة مع التوسع فً التعاقد مع القطاع الخاص للقٌام بمهام اإلدارة بالكامل أو التوسع  -1

لتورٌد المختلفة وعقود أداء الخدمات من فً تأجٌر الوحدات للقطـاع الخاص أو التوسٌع فً إبرام عقود ا
 القطـاع الخاص. 

احتفاظ الدولة بالملكٌة واإلدارة مع إجراء تغٌٌر جذري فً أسلوب اإلدارة على نحو مماثل ألسلوب  -2
 إمكانٌة إنهاء الخدمة( -) أسالٌب التعٌٌن وإنهاء الخدمة أسالٌب الثواب والعقاب اإلدارة فً القطاع الخاص مثل
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  لصىاح لمكطاع اخلاص: جـ( ا
دولة مثل ) مشروعات إنشاء وإدارة بإنشاء وتملك وإدارة مشروعات كانت تتبع المرافق العامة المملوكة لل

 الطرق ومحطات تولٌد الكهرباء ومحطات مٌاه الشرب والصرف الصحً(. 
 أُ الحظ : 

ون المجتمع وإنما هً تعنى أن الخصخصة ال تعنى كما ٌعتقد البعض تراجع دور الدولة فً إدارة شئ 
إعـادة هذا الدور بأن تترك هذا الدور إلً القطـاع الخاص على أن تتفرع الدولة لوضع السٌاسات الالزمة 

 لتهٌئة المناخ المالئم لقٌام القطاع الخاص بهذا الدور وتفعٌلة ورقابته. 
 

 خ اىؼبٍخ واىذََقزاطُخ اىسُبسُخاىَبىُ
 

 أُ الحظ : 
ة فً الحٌاة االقتصادٌة ٌتم عن طرٌق استخدام السلطة أو القهر القانونً ) وذلك ألن إشباع ( تدخل الدول1

 الحاجة العامة واالجتماعٌة ال ٌتم عن طرٌق الرضاء التطوعً لألفراد (. 
( الدولة لٌست كٌاناً متمٌزاً من أنواع خاصة من البشر بل هً تضم أفراد المجتمع العادٌٌن والذٌن 2

 وعة من األجهزة والمسسسات الحكومٌة. ٌمثلون مجم

 س: ماذا حيدث إذا: مازست الدولة دوزها املالٌ يف غًاب الدميقساطًة السًاسًة. 

 سوق تتحول هذه السلطة إلً وسٌلة إلشباع الرغبات الخاصة باألفراد باسم المصلحة العامة. ج/ 

 الضسائب.  س: مب تفسس... ازتباط الدميقساطًة السًاسًة يف العامل مبىضىع

 الشعوب أصرت على اإل تفرض علٌها الضرائب دون موافقة ممثلٌن علٌها ودلٌل ذلك:  ج/
 معظم الدساتٌر فً العالم تقر بأن الضرائب ال تفرض أو تعدل إال بقانون ٌوافق علٌه ممثلً الشعب.  -1
ً تنفق علٌها هذه والشعوب ال توافق على ما ٌفرض علٌها من ضرائب بل ٌجب أٌضاً أن ٌختار الت -2

 الضرائب حتى ال تهدر أموالهم فً استخدامات ال طائل من ورائها. 

 ػٕبصش اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ

 اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ  اإل٠شاداد اٌؼبِخ         إٌفمبد اٌؼبِخ            

 أواًل : النفقات العامة    
فً ذلك الهٌئات والمسسسات العامة بقصد إشباع  المبالغ التً تنفقها الدولة بما:  المقصود تالنفقات العامة

 الحاجات العامة واالجتماعٌة. 

 * أِـداف وأشض الٍفكات العاوة.. 
 تحقٌق نفع عام فً إشباع حاجات عامة أو اجتماعٌة.  -1
 ال ٌجوز أن تنفق الدولة مبالغ لتحقٌق منافع خاصة لبعض األفراد لما ٌتمتعون به من نفوذه سٌاسً أو غٌره.  -2
 حجم الدولة فً النفقات العامة ٌختلف من دولة إلً أخرى. أن  -3
اعتقد البعض أن هناك مبدأ لتزاٌد النفقات العامة ، والسبب فً ذلك ما عرفه العالم من تزاٌد مستمر  -4

 فً حجم النفقات العامة للحكومات التساع مجاالت نشاطها. 
دولة أو الحد من التزاٌد من النفقات وقد بدأت فً السنوات األخٌرة دعوة ترى ضرورة تحجٌم دور ال -5

 العامة ، وذلك لتخفٌف أضرار البٌروقراطٌة ومظـاهر عدم الكفاءة فً األجهزة الحكومٌة. 
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 * وبدأ أولويات الٍفكات العاوة.. 
 رغب فٌه الدولة تحقٌقاً لدورها فً المجتمع . أن تحدد الدولة ) السلطات العامة ( حجم األنفاق الذي ت -1
 وعلى ضوء ذلك تضع الدولة سٌاستها لتوفٌر اإلٌرادات العام.  -2

 ) وبذلك تختلف المالٌة العامة للدولة عن المالٌة الخاصة لألفراد (

 * جّات اإلٌفاق ) املدتص بالٍفكات العاوة ( 
 ) النفقات الحكومٌة(. وٌطلق على نفقات الحكومة  احللووة املركسية :* 

 : مثل مجالس المدن والقرى والمحافظة ، ) وتسمى بالنفقات المحلٌة (.  اهليئات احللووية* 
 

 ثانيًا : اإليرادات العامــة 
تلجأ الدولة فً سبٌل تغطٌة نفقاتها إلً الحصول على مبالغ أو إٌرادات من مصوادر متعوددة   تؼزَفهب ...

  اإلَزاداد اىؼبٍخ أشنبه* 

 أواًل: اإليرادات السيادية ..
سلطتها السٌادٌة فً سبٌل الحصول علٌها أو بقوة القهر القانونً التً تباشره الدولة على تستخدم الدولة  

 مواطنٌها والمقٌمٌن على أرضها ومنها: 

 الرشوً ...  -1

وهً مبالغ تفرض مقابل خدمات ٌحصل علٌها الفرد من الدولة ) مثل استخراج جواز سفر أو رخصة 
 قٌادة أو خدمات صحٌة وتعلٌمٌة (. 

 مثل قطاع البترول والثروات المعدنٌة.. الخ     إيرادات الدولة وَ ممتملاتّا .. -2
  راض العاً..قاال -3

( الدٌن العام ) أي االقتراض العام ر اإلكراه ألن وهو ٌبدو فً ظاهرة اختٌار وهو ٌخفً عنصراً من عناص
ٌسدد فً الغالب من عائد الضرائب التً تفرض فً المستقبل ) ولذلك ٌمثل الدٌن عام نوعاً من الضرائب 

 المسجلة ( . 

 .. الطرائب -4
الضرٌبة هً اقتطاع مالً من دخول وثروات األشخاص االقتصادٌة تحصل علٌها الدولة جبراً منهم 

 ونٌة دون مقابل لدافعها بمقتضى مالها من سلطة سٌادٌة وقان

 س: مب تفسس ... الضسائب مً أهه اإليسادات السًادية للدولة. 

ة للدولة فضالً عن أنها من أبرز مظاهر سٌادة الدولة ألن الضرائب من أهم مصادر اإلٌرادات العام ج/ 
 على مواطنٌها . 

 وهً تفرض جبراً على األفراد دون فائدة أو نفع مباشر منها.  -

 ؟  ٌ أهه املبادئ القاىىىًة للضسائبس: ما ه

 ال تفرض إال بمقتضى قانون عام وال ٌعفى منها أحد إال بقانون.  -1
 المساواة بٌن الممولٌن فً المعاملة أمام الضرائب.  -2
فً تحمل النفقات العامة ولٌست عقوبة علٌهم ، وبالتالً تختلف الضرٌبة  الضرٌبة إسهام من األفراد -3

 اختالفاً تاماً عما ٌحدث أحٌاناً من مصادرة األموال. 
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 ؟مبادئ كفاءة السًاسة الضسيبًة س: ما هٌ أهه 

 لتحقٌق هدف كفاءة السٌاسة الضرٌبٌة هناك عدة مبادئ ٌجب مراعاتها أهما :  ج/ 

 ملصاواة ..أ ( وبدأ العدالة وا
أي ٌتم توزٌع أعباء الضرائب على األفراد مع مراعاة ظروفهم النسبٌة من حٌث قدرتهم على الدفع ، 

 ومعاملة المكلفٌن ذوى الظروف المتماثلة بنفس المعاملة. 

 أي توفر الضرائب حصٌلة كافٌة لمواجهة النفقات العامة.     ب( وبدأ اللفاية ..

  .. جـ( وبدأ املالئىة

نى أن ٌتم تحصٌلها باألسلوب والمواعٌد المناسبة للممولٌن دون إرهاق من ناحٌة أو تهاون وتٌسٌر أي بمع
 التهرب من ناحٌة أخرى. 

 تتحدد القواعد الخاصة بفرض الضرٌبة وحسابها وتحصٌلها بشكل واضح سهل ودقٌق .   .. د ( وبدأ اليكني

 تطـىر فنزح اىؼذاىخ اىضزَجُخ

 ي ..الرأي الكدي
ٌرى أن دفع الضرائب ٌرتبط بالمنفعة التً ٌحققها الفرد لذاته من خدمات الدولة له فً مجاالت األمن  

 والعدالة واالستقرار ) ولذلك فالغنى ٌدفع أكثر من الفقٌر (. 

 الرأي احلديث .. 
على الدفع بما ٌحققه ٌرى أن دفع الضرائب ال ٌرتبط بفكرة المنفعة وإنما بالقدرة على الدفع ) تقاس القدرة 

 الممول من دخل سنوى ( لذلك فالغنى ٌدفع أكثر من الفقٌر. 

 تقسيمات الضرائة 
ٍِ حُث 

اىىػـــبء 

 اىضزَجــٍ

 ومن أهما ضرٌبة الرسوس .. ػيً األشخبص
 وهو شكل من الضرائب كان معروفاً فً الماضً.

 عقاراً ) كالمنزل (.الً( أوء كانت دخالً أو ماالً منقوالً )السٌارة مثسوا ػيً األٍىاه

ٍِ حُث 

 األسؼـــبر

ٌتحدد سعرها بنسبة معٌنة من الوعاء ) النوع( الخاضع له الضرٌبة  ضزائت ّسجُخ
 دون تغٌٌر فً هذه النسبة مهما زاد أو قل هذا الوعاء.

 ضزائت تصبػذَخ

أي تفرض بنسبة متصاعدة مع زٌادة قٌمة الوعاء ) النوع ( الخاضع 
ً هذه الحالة فإن الضرٌبة تفرض بشرائح بحٌث ٌزٌد للضرٌبة وف

سعر الضرٌبة مع االرتفاع من شرٌحة إلً شرٌحة أعلى فً الوعاء 
 الخاضع له الضرٌبة.

ٍِ حُث 

اىضــزائت 

ٍجبشـــزح 

أو غُـــز 

 ٍجبشـــزح.

 ضزائت ٍجبشزح.

 تفرض على الدخل ) أو الثروة ( بمناسبة الحصول علٌها. -
 مصر: ومن أمثلتها فً -
 الضرٌبة الموحدة على الدخل األشخاص الطبٌعٌٌن. -1
 الضرٌبة على أرباح شركات األموال:) مثل الشركات المساهمة( -2

ضزائت غُز 

 ٍجبشزح

 وهً تفرض على الدخل عند انفاقه. -
 ومن أمثلتها: -
 الضرٌبة الجمركٌة. -2الضرٌبة العامة على المبٌعات.         -1
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 العامةــااننـــة : املجــــًالـاث
  تؼزَفهب ...

تعرف بأنها الوثٌقة القانونٌة والمحاسبٌة التً تبٌن النفقات العامة التً ستقوم بها الدولة والموارد المالٌة  -
 التً ٌنتظر أن تحققها لفترة قادمة ) تقدر بسنة مٌالدٌة( 

 س: مب تفسس : ضسوزة مساقبة السلطة التشسيعًة لليشاط املالٌ يف الدولة. 

 حتى ال تفرض ضرائب على الشعب دون موافقة ممثلى الشعب.  ج/ 
نة قد انفق فً المكان ولمراقبة الحساب الختامً حتى تتأكد السلطة التشرٌعٌة أن لكل بند فً المواز -

 المخصص من أجله. 

 ِجبدئ اٌّٛاصٔخ اٌؼــبِخ 

 ( وبدأ شٍوية املوازٌة ..1
أي أن الموازنة توضع لسنة مالٌة قادمة ال أكثر حتى ٌسهل التنبس بالنفقات واإلٌرادات العامة وحتى تسهل 

 عملٌة المراقبة المستمرة على الموازنة من قبل المجالس الشعبٌة. 
ال ٌمنع من وجـود موازنة توضع لعدة سنوات . مثل ) الخطة الخمسٌة(وتبدأ السنة المالٌة فً .. .ولكن

 مصر فً أول ٌولٌو من كل عام. 

 وبدأ وحدة املوازٌة..  -2
أي ٌجب أن تدرج النفقات وإٌرادات الدولة فً وثٌقة واحدة ) أي الموازنة العامة للدولة ( حتى تعطى  -

 ط الدولة. فكرة متكاملة عن نشا

 وبدأ توازُ املوازٌة..  -3
 أي ٌجب أن تكون اإلٌرادات العامة للدولة كافٌة لتغطٌة النفقات العامة ) وبالتالً توازن الموازنة العامة ( . 

 وبدأ عىووية اإليرادات العاوة.  -4
ٌجب أن تظهر ) توضح ( الموازنة جمٌع النفقات واإلٌرادات بشوكل مفصول دون إجوراء مقاصوة بوٌن  -

 إٌرادات أي مرفق ونفقاته. 
فوواإلٌرادات العامووة تعتبوور مووورداً للنفقووات العامووة دون تخصووٌص بمعنووى أن ال ٌخصووص إٌووراد معووٌن  -

 ل إنفاق معٌن. لتموٌ
فبمجرد دخول اإلٌرادات العامة فً الخزانة العامة تفقد ذاتٌتها وتعتبر إٌراد عاماً لتموٌل النفقوات دون  -

 .الربط أو التمٌٌز 
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 أسئيخ اىجبة اىزاثغ 

 .. بني ارُــق: 1ط
 بِخ. اٌحبجبد اٌخبصخ ٚاٌحبجبد اٌؼ -2    اٌعشائت اٌّجبششح ٚاٌعشائت غ١ش ِجبششح.    -1

 اٌزٕظ١ُ اٌالِشوض٠خ ٚاٌزٕظ١ُ اٌّشوضٞ.  -4                                    اٌشعَٛ ٚاٌعشائت.  -3

 فشض اٌعشائت ٚاٌّصبدسح األِٛاي.  -6          اٌعشائت إٌغج١خ ٚاٌعشائت اٌزصبػذ٠خ.  -5

 99س.عخ     ِجذأ رٛاصْ اٌّٛاصٔ -8               99س.ع    ِجذأ ع٠ٕٛخ اٌّٛاصٔخ -7  

 أواً العبارات اآلتية وع التعمين : × ( ( أو عالوة )  √: ضع عالوة )  2ط
 رشرجػ اٌذٌٚخ فٟ رٛص٠غ اٌعشائت ثفىشح إٌّفؼخ حب١ًٌب .  -1

 ٠ّىٓ أْ ٠زغغ ٔؽـبق اٌخذِبد االجزّبػ١خ ٚال ٠مزصش ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌصحخ.  -2

اٌزار١خ ٚاالخز١بس اٌحش ٌٍّغزٍٙى١ٓ  اػزّذ رٕظ١ُ اٌغٛق فٟ ئشجبع اٌحبجبد ػٍٝ ِجذأ اٌّصٍحخ -3

 ٚإٌّزج١ٓ ٚ٘زا أعٍٛة ٠صح فٟ رٛف١ش اٌخذِبد اٌؼبِخ االجزّبػ١خ. 

 ِٓ اٌعشٚسٞ أْ ٠ىْٛ رذخً اٌذٌٚخ فٟ ئشجبع اٌحبجبد االجزّبػ١خ ػٓ ؼش٠ك اعزجؼبد اٌغٛق اٌى١ٍخ.  -4

 اٌعش٠جخ ػٍٝ اٌّج١ؼبد ظش٠جخ رصبػذ٠خ.  -5

 ب ِجذأ اٌمصش. اٌخذِبد االجزّبػ١خ ال ٠ٕؽجك ػ١ٍٙ -6

 : مب تفصر... 3ط
 اٌحبجبد اٌخبصخ خبظؼخ ٌّجذأ اٌمصش ٚاالعزئضبس.  -1

 اٌزشش٠ؼ١خ ٌٍٕشبغ اٌّبٌٟ ٌٍذٌٚخظشٚسح ِشالجخ اٌغٍؽخ  -2

 رؼزجش اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ ػٓ اٌزفغ١ش االلزصبدٞ ٌذٚس اٌذٌٚخ فٟ اٌح١بح اٌؼبِخ.  -3

 ػجض اٌغٛق ػٓ رٛف١ش اٌخذِبد اٌؼبِخ ٚاالجزّبػ١خ.  -4

 عىا يأتي...  : أجب4ط
 ( اروش أُ٘ ِجبدئ وفبءح اٌغ١بعخ اٌعش٠ج١خ. 1

 ( ِبرا ٠حذس ئرا.. وبٔذ إٌفمبد اٌؼبِخ أوجش ِٓ اإل٠شاداد اٌؼبِخ.  2

ٌٛ وبٔذ ِأِٛس ظشائت ٚؼٍت ِٕه رحص١ً اٌعشائت ِٓ أحذ األح١بء فّب ٟ٘ األعب١ٌت اٌزٟ رزجؼٙب  (3

 فٟ ػ١ٍّخ رحص١ً اٌعشائت. 

 ٌٚخ ٌزحم١ك االعزمشاس ٚإٌّٛ االلزصبدٞ. ( ٚظح ... دٚس اٌذ4

 ( ٚظح و١ف رمَٛ اٌذٌٚخ ثزحم١ك اٌؼذاٌخ فٟ رٛص٠غ اٌذخً اٌمِٟٛ ػٍٝ أفشاد اٌّجزّغ. 5

 : وا الٍتائج املرتتبة عمى  : 5ط
 ٌْٛٛ فٟ دفغ اٌعشائت اٌّغزحمخِّبؼٍخ اٌّّ -2             اٌزٛعغ فٟ األٔفبق اٌؼبَ  -1

 واذا حيدث إذا..  :6ط
 اِزٕغ ا١ٌٌّّٛٓ ػٓ دفغ اٌعشائت.  -1

 99س.ع           ٌُ رزذخً اٌذٌٚخ ٌزٛف١ش اٌخذِبد اٌؼبِخ .  -2

 وا املكصود باملفّوً االقتصادي اآلتي: : 7ط
 إٌفمبد اٌؼبِخ (. –اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ  –اٌشعَٛ  –) رٛاصْ اٌّٛاصٔخ 

 
 

 



 01002002020لإلستفشار :  أ/حممد اجلوهرى

  لعامةللثانوية ا االقتصاد اجلزء الثانى

9 
  

 الفصل اخلــامس

 اىْقــىد واىجْــىك 

ر اىْقىد اىتجبده وظهى 

ٟٚ٘ ِجبدٌخ شٟء فٟ ِمبثً شٟء آخش ) ٟٚ٘ ثزٌه رؼزجش اٌصٛسح اٌؽج١ؼ١خ ٚاٌجغ١ؽخ ٌٍزجبدي ٚاٌزٟ وبٔذ 

 رغزخذَ فٟ اٌّجزّؼبد اٌجذائ١خ(

أُ الحظ : 
 اٌّمب٠عخ وبٔذ ٔبفؼخ ِٚف١ذح فٟ اٌّجزّؼبد اٌجذائ١خ ح١ش ) ػذد اٌغٍغ ل١ًٍ ٚأٔٛاع اٌغٍغ ِحذٚد ٚحبجبد 

 األفشاد ثغ١ؽخ ٚغ١ش ِؼمذح 

 أهـٌ ػُىة ّظبً اىَقبَضخ 

 اٌزٛافك اٌّزٛاصْ ٚاٌّضدٚط فٟ اٌشغجبد :  -1

رفزشض اٌّمب٠عخ رٛافك سغجبد اٌّزؼب١ٍِٓ فٟ ٔفظ اٌٛلذ ) ف١ٕجغٟ أْ ٠شغت وً ِٓ اٌؽشف١ٓ فٟ 

اٌحصٛي ػٍٟ اٌغٍؼخ اٌزٟ فٟ ٠ذ اٌؽشف األخش ِمبثً اٌزٕبصي ػٓ اٌغٍؼخ اٌزٟ فٟ ٠ذٖ فٟ ٔفظ اٌٛلذ 

 ٚثٕفظ اٌّمذاس ( . 

 ١ٍخ صبٌحخ ٌزمغ١ُ اٌغٍغ : ال رمذَ اٌّمب٠عخ ٚع -2

 فأٞ و١ّخ ِٓ عٍؼخ ) أ (رزمب٠ط ِمبثً اٌغٍؼخ ) ة ( ٌزٌه فٟٙ ال رصٍح ػٕذِب رزؼذد اٌغٍغ .    

فمذ رىْٛ اٌغٍؼخ عش٠ؼخ اٌزٍف ف١عؽش اٌفشد رؼجض اٌّمب٠عخ ػٓ رمذ٠ُ ٚع١ٍخ صبٌحخ ٌالخزضاْ اٌم١ُ :  –3

 زٕبصي ػٕٙب دْٚ ِمبثً ِٕبعت . ئٌٟ اإلعشاع فٟ اعزٙالوٙب دْٚ حبجخ ئ١ٌٙب أٚ ٠

أُ الحظ : 
أدد ػ١ٛة اٌّمب٠عخ ئٌٟ ظٙٛس ٔظبَ إٌمٛد اٌزٟ رّىٕذ ِٓ أْ رمذَ ٌٍّزؼب١ٍِٓ اٌخذِبد اٌزٟ ػجضد ػٕٙب 

 اٌّمب٠عخ . 

 تطور النقود ) أنواع النقود ( 

 : اىْقىد اىسيؼُخ : أواًل

 .  م١بط ٌٍم١ّخ ٚٚع١ػ ٌٍزجبدي فبوزٍّذ ٌٙب اٌٛظبئف  األعبع١خ٘ٝ عٍؼخ راد لجٛي ػبَ رُ اعزخذاِٙب وّ -
 ثزٌه رىْٛ ٘زٖ اٌغٍؼخ اوزغجذ ٚظ١فخ اٌٛع١ػ فٟ اٌزجبدي ثبإلظبفخ ئٌٟ ٚظ١فخ ِم١بط اٌم١ّخ .  -

 * أهم املشاكل اليت واجهت النقود الشلعية : 

 اٌمبث١ٍخ ٌٍزٍف ٚاٌحش٠ك -2                   ٌمبث١ٍخ ٌٍغشلخ                   ا -1

 ظؼف اٌمبث١ٍخ ٌٍزخض٠ٓ ِذح ؼ٠ٍٛخ .  -4                    مبث١ٍخ ٌٍّٛد ِضً اٌح١ٛأبداٌ -3

 ًب : اىْقىد اىَؼذُّخ : ُّثب

 : ظٙشد إٌمٛد اٌّؼذ١ٔخ ٚرزصف ثـإٌمٛد اٌغٍؼ١خ  ػ١ٛةٌزفبدٜ 

     لبثٍخ ٌٍزجضئخ .  -2            ٚ خغبسح .   رمجً اٌزخض٠ٓ دْٚ رٍف أ -1

 ٠غًٙ حٍّٙب ٚئخفبؤ٘ب ئرا ٌضَ األِش .  -3
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 ىجْنْىد (: ًب : اىْقىد اىىرقُخ) اثبىث

) ِٚغ اعزّشاس دٚس اٌزجبس ( فٟ رؽ٠ٛش أشىبي إٌمٛد فعً اٌزجبس ئثذاع اٌز٘ت ٚاٌفعخ ٌذٞ اٌص١بؽ صُ  -

 اٌجٕٛن فٟ خضائٓ إِٔٗ ِمبثً ئ٠صبالد ) أٚ أٚساق رجبس٠خ ( . 

١ُٕٙ ِمبثً ٚثذاًل ِٓ رذاٚي اٌز٘ت ٚاٌفعخ اصجح اٌزجبس ٠مجٍْٛ رغ٠ٛخ ) ئرّبَ ( ِؼبِالرُٙ اٌزجبس٠خ ف١ّب ث -

 ٘زٖ اإل٠صبالد اٌّّضٍخ ٌٍز٘ت أٚ اٌفعخ اٌّٛجٛدح فٟ اٌجٕٛن ٔظشًا ٌغٌٙٛخ رذاٌٚٙب )الصذ اإل٠صبالد( 

ِذْٚ ثٙب ِٓ ر٘ت أٚ فعخ ، ثً ٚرٍزضَ  ٛٚأصجح حبًِ ٘زٖ األٚساق ) اإل٠صبالد ( ِبٌىًب ٌم١ّخ ِب ٘

 سل١خ ( . اٌجٕٛن أِبِٗ ثبٌٛفبء ثبٌذفغ ) ٚ٘زٖ ٟ٘ ثذا٠خ ظٙٛس إٌمٛد اٌٛ

 : اىْقىد االئتَبُّخ ) ّقىد اىىدائغ ( :  راثؼًب

ػّذد اٌجٕٛن ئٌٟ اٌزٛعغ فٟ ٔشبؼٙب ثح١ش أصجح اٌّزأٍِْٛ ٠مجٍْٛ د٠ًٛٔب أٚ اٌزضاِبد اٌجٕٛن فٟ رؼبٍُِٙ  -

 اٌزجبسٞ ٔظشًا ٌٍضمخ اٌىبٍِخ فٟ اٌجٕٛن . 

 خ ( ٠شرجػ ثفىشح اٌذ٠ٓ أٚ االٌزضاَ ػٍٟ اٌجٕٛن . ٚلذ أدٞ ٘زا ئٌٟ ظٙٛس شىً جذ٠ذ ٌٍٕمٛد ) إٌمٛد االئزّب١ٔ -

 * اىَقصىد .. ثبىْقىد االئتَبُّخ : 
 

ظٙشد ػٕذِب رٛعؼذ اٌجٕٛن فٟ ٔشبؼٙب ثح١ش اصجح اٌّزؼبٍِْٛ ٠مجٍْٛ د٠ْٛ أٚ اٌزضاِبد اٌجٕٛن فٟ 

أٚ االٌزضاَ ػٍٝ  رؼبٍُِٙ ٔظشًا ٌٍضمخ اٌىبٍِخ ف١ٙب ِّب أدٜ ئٌٟ ظٙٛس شىً جذ٠ذ إٌمٛد ٠شرجػ ثفىشح اٌذ٠ٓ

 اٌجٕٛن ِّب أدٜ ئٌٟ ظٙٛس إٌمٛد اإلئزّب١ٔخ. 

 اىَذفىػبد اإلىنتزوُّخ

 اىْقىد اإلىنتزوُّخ     اىىسبئو اإلىنتزوُّخ ىيَذفىػبد 

 أ( الوسائل اإللكرتونية للمدفوعات.. 

ثؼعُٙ اٌجؼط أٚ  * رغزخذَ ٘زٖ اٌٛعبئً ٌزغ٠ٛخ اٌّذفٛػبد اٌّزشرجخ ػٍٝ اٌزؼبِالد اٌزٟ رزُ ث١ٓ األفشاد

 ث١ُٕٙ ٚث١ٓ اٌّإعغبد االلزصبد٠خ ٚاٌزجبس٠خ. 

 * أوضش ٘زٖ اٌٛعبئً أزشبس أٚ أ١ّ٘خ ) اٌجؽبلبد اٌجالعز١ى١خ(. 

 : ما هٌ أهه أىىاع وخصائص البطاقات البالستًكًة.. س

 ( ثطبقبد االئتَبُّخ..1
ًب ٌٍششٚغ اٌّزفك ػ١ٍٙب ثح١ش ٠غزؽ١غ أْ رّٕح ٘زٖ اٌجؽبلبد حبٍِٙب ائزّبًٔب ) أٞ لشصٕب ( ٌّذح ِؼ١ٕخ ٚفم -

 ٠غزخذِٙب ٌششاء ِب ٠شبء ِٓ عٍغ ٚخذِبد ِٓ اٌغٛق فٟ اٌذاخً ٚاٌخبسط . 

 * مــزايها ... 

 ئػفبئُٙ ِٓ دفغ فٛائذ ٌّذح ِحذدح لذ رصً ئٌٟ لشاثخ اٌشٙش٠ٓ ئرا ِب عذدٚا ل١ّخ االئزّبْ وبٍِخ خالي ٘زٖ اٌّذح.  -1

د اٌىبًِ ٌم١ّخ االئزّبْ ثبٌىبًِ ثؼذ أزٙبء اٌّذح اٌغبثمخ ) أٞ اٌشٙش٠ٓ ( ثً لذ ال ٠ٍزضَ اٌؼ١ًّ ثبٌغذا -2

 % .  5% أٚ  ٠11غذد ٔغجخ ِؼ١ٕخ رحذد٘ب اٌجٙخ اٌّصذسح ٌٍجؽبلخ ٚلذ رىْٛ 

٠غزؽ١غ اٌؼ١ًّ ٘زٖ اٌجؽبلخ فٟ اٌششاء فٟ األعٛاق اٌخبسج١خ أ٠ًب وبٔذ اٌؼٍّخ اٌّغزخذِخ ٠ٚغٜٛ ل١ّخ  -3

 (  ٠ٍزضَ ثأْ ٠غذد ثبٌٕمذ األجٕجٟ) أٞ ال١خ اٌزٟ أصذسد ػٍٝ أعبعٗ اٌجؽبلخإٌٙب٠خ ثبٌؼٍّخ اٌٛؼِٕؼبِالرٗ فٟ 

أُ الحظ : 
 ٘زٖ اٌجؽبلبد رصذس ػٓ جٙبد ػذ٠ذح ثؼعٙب ِصشفٟ ٚاٌجؼط ا٢خش غ١ش ِصشفٟ . 

اٌّبعزش وبسد -2   اٌف١ضا  -1



 01002002020لإلستفشار :  أ/حممد اجلوهرى

  لعامةللثانوية ا االقتصاد اجلزء الثانى

11 
  

 اىحسٌ ) اىخصٌ ( اىفىري..  ( ثطبقبد2
  وتختلف عن السابقة فً أنها ال تمنح حاملها ائتماناً ) أي قروض( بل ٌتم خصم قٌمة الصفقة من حساب

 العمٌل فً البنك على الفور. 

 ًكما ٌحدث بالنسبة لبطاقات الصرف اآلل ATM  . 

 ( ثطبقبد اىصزف اِىٍ..3 
من شبابٌك إلكترونٌة معدة خصٌصاً لهذا  * وهً بطاقات تعطى لصاحبها مٌزة صرف النقود

 الغرض فً الكثٌر من البنوك وفروعها

٠غزؽ١غ حبٍِٗ أْ ٠حصً ػٍٝ ِمذاس إٌمذ٠خ اٌّزفك ػ١ٍٗ ِٓ اٌجٕه اٌزٞ ٠صذس٘ب فٟ أٞ ٚلذ حزٝ ثؼذ  -1

 ئغالق اٌجٕٛن ألثٛاثٙب.

 ٠خ ِّب ٠غش اٌزؼبِالد وض١شًا. أصجحذ ِٕزششح وض١شًا ٚثبٌمشة ِٓ األعٛاق خبصخ اٌّشوض -2

٠ٚحك ٌحبٍِٙب أ٠عًب اٌصشف ِٓ شجبث١ه ثؼط اٌجٕٛن فٟ خبسط أعٛاق اٌذٌٚخ اٌّصذسح ٌٙب ) وّب ٘ٛ  -3

 اٌحبي فٟ دٚي االرحبد األٚسثٟ (

  -( اىجطبقبد اىَذفىػـخ اىقَُخ ٍقذًٍب:4 
 تها والتً تكون من فئات مختلفوة وهً البطاقات التً تم دفع قٌمتها مقدماً عند شرائها وتخزن فٌها قٌم

 مثل: ) البطاقات التً تستخدم فً التلٌفون ووسائل النقل( 
  .هذه البطاقات تستخدم لمرة واحدة أو عدة مرات حسب القٌمة المخزنة فٌه والغرض من االستخدام أو مدته 

 س: ما هٌ أو املالحعـات على املدفىعات ) البطاقات( االلكرتوىًة؟

هذه البطاقوات فوً تزاٌود مسوتمر وبمعودالت مرتفعوة خاصوة بطاقوات االئتموان والصورف  أن استخدام -1
 اآللً لدرجـة أن البعض ٌزعم أننا اآلن قد نشهد ما ٌعرف بالمجتمعات غٌر النقدٌة. 

 2-  أن هوذه البطاقووات فوً ذاتهووا لٌسوت نقووود وإنمووا هوً وسووائل إلكترونٌوة للتعاموول فوً النقووود إذ تعتموود
 ة للتعامالت على النقود الورقٌة ومن ثم ال تتمتع بخاصتً النهائٌة وااللتزام. التسوٌة النهائٌ

  ...ب( النقود اإللكترونية 

   -وتضم هذه النقود حتى اآلن نوعٌن:   

 األوىً اىجطبقبد اىذمُخ.. 
 هً بطاقات ٌثبت علٌها شرٌط ممغنط علٌه شرٌحة الكترونٌة أو أكثر تمثل حاسباً صغٌراً مزوداً بذاكرة -

 وٌكون قادراً على تخزٌن واسترجـاع ومعالجة البٌانات المسجلة علٌه. 
 وٌتم تحمٌل هذه البطاقة بقٌمة معٌنة من حساب العمٌل وكذلك كافة البٌانات الشخصٌة الخاصة به.  -
لتوقٌع وعند التعامل بها ٌتم تمرٌرة على اله قارنه له وٌتم خصم قٌمة التعامالت دون الحاجة لقٌام المشترى با -

 أو حمل ما ٌثبت شخصٌته. 

 لٌست فً حاجة إلً استعمال النقدٌة وتوفٌر الجهد ومن ثم تٌسٌر التعامالت كثٌراً . 
 وٌطلق علٌها المحفظة الرقمٌة ألنها تحمل قٌما رمزٌة تعبر عنها أرقام معٌنة. 

 اىثبُّخ ... اىْقىد اىزقَُخ.. 
سح ٔجعبد وٙش ِٚغٕبؼ١غ١خ ٠حٍّٙب وبسد روٟ ػٍٝ إٌحٛ اٌغبثك أٚ ػٍٝ اٌٙبسددسا٠ف ٟٚ٘ ٔمٛد رأخز صٛ -

 ٌٍحبعت اٌشخصٟ. 
 ٚوً ِب ٠فؼٍٗ اٌؼ١ًّ ٘ٛ اٌعغػ ػٍٝ أسلبَ ِؼ١ٕخ ٌزغ٠ٛخ اٌّؼبِالد أٚ اإلظبفخ ئٌٟ اٌحبعت أٚ إٌمً ِٓ حغبة ٢خش.  -
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 س: اذكس أهه متطلبات تشػًل هره اليىع مً اليقىد.. ؟ 

 بنٌة أساسٌة فً الجهاز المصرفً أي ٌحتاج إلً بنوك متطورة.  -1
 ٌحتاج إلً محال تجارٌة حدٌثة تتوافر لدٌها الوسائل اإللكترونٌة المجهزة الستخدام هذا النوع من النقود.  -2
 شبكات إلكترونٌة للتعامالت بٌن البنوك بعضها البعض والبنوك والمحال التجارٌة. ٌتطلب  -3

 وظائــــف الٍكــــــــود
 :  الٍكود وشيط يف التباده -1

 س : مب تفسس.. اليقىد وسًط يف التبادل ؟ 

عن سلعهم أو خدماتهم المعروضة زل لمبادالت والجمٌع ٌقبلون التناالن النقود تتمتع بالقبول العام فً ا -
 للبٌع مقابل الحصول علً النقود . 

 س: ما اليتائج املرتتبة علٌ.. قًاو اليقىد بىظًفة الىسًط يف التبادل ؟ 

 ( اتساع حجم المبادالت وتنوعها .  1
 ٌات المختلفة ابٌة علً االقتصاد( ساعدت علً انتشار مبدئً التخصص وتقسٌم العمل وما لهما من تأثٌرات إٌج 2

 الٍكود وكياط لمكيىة : -2
ٌتم التبادل فً االقتصاد الحدث بٌن العدٌد من السلع والخدمات التً تعرض فً السوق وهً سلع غٌر  -

متجانسة ومن ثم فإنه البد عند إجراء تبادل بٌنا ) أي السلع والخدمات ( من إجراء مقارنة بٌن قٌمتا وذلك 
 وإال تعقدت المقارنات . باستخدام وحدة قٌاس واحدة 

 وتقوم النقود بتقدٌر قٌم مختلف السلع والخدمات بوحدات نقدٌة .  -

 تنتعها بالقبىل العاو مً أفساد اجملتنع: ( تستبط القىة الشسائًة العامة لليقىد ب( أو )س: ضع عالمة )

 الن من ٌحوز ) ٌمتلك ( النقود ٌستطٌع أن ٌحصل علً ما ٌشاء من سلع وخدمات معروضة للبٌع .  -
 وكل من ٌعرض سلعة أو خدمة للبٌع ٌقبل التخلً عنها مقابل الحصول علً النقود .  -

 الٍكود خمسُ لمكيىة :   -3
 سة ) السابط ( تصل احلاضس باملستقبل ( ؟ س: مب تفسس..  اليقىد قيط

الن النقود لها قوة شرائٌة عامة فً الحال ) الحاضر ( والمستقبل وهً تعطً حائزها الحق فً الحصول  -
علً ما ٌشاء من السلع والخدمات المعروضة فً المستقبل ) ولذلك فالنقود تقوم بوظٌفتها كمخزن للقٌمة ( 

 صل الحاضر بالمستقبل .  وإنها أصبحت الرابطة التً ت

استقرار األسعار ٌسدي إلً استقرار لقٌمة النقود وهذا شرط ضروري لقٌام النقود  -: أُ الحظ

 روالهتزاز والتدهلت واالدخار ٌتعرض االقتصاد القومً والمبادال هابوظٌفتها كمخزن للقٌمة وبدون

 الكبـوه العــــــاًالٍكـــود و
هً كل شًء ٌتمتع بالقبول العام من أفراد المجتمع وٌقوم بالتالً بوظائف الوسٌط فً التبادل تعريف النقود : 

 ومقٌاس القٌم ومخزن للقٌمة فً أن واحد. 
 س: مب تفسس: تتنتع اليقىد بالقبىل العاو مً األفساد ؟ 

أنها تتمتع بهذا القبول العام لدي كل فرد أخر فكل فرد ٌقبل الن النقود تقبل فً التعامل العتقاد كل فرد 
 التعامل بها النه ٌعتمد إن غٌره سوف ٌقبلها وبالتالً ٌقبلها الجمٌع .  

 


